Referat Skolebestyrelsesmøde
Skoleåret 2018/19
Mødet afholdes tirsdag d. 21. maj 2019 kl 20.30-21.30 på Nørre Boulevard Skolen
Afbud fra: Pernille Sloth Lindhardt

Emne

Hvad skal vi udrette

1.

Proces

Tid:
1 min.

Godkendelse af referat

Beslutning
Godkendt

2.

9 min.
Nyt fra elevrådene

3.
Principper for arbejdet
med styrkeområdet for
Holstebro bys skoler

Ikke deltagelse af elever.

Der skal udarbejdes
principper for arbejdet
med dette område.
Bestyrelsen tager
stilling til hvilken
proces der ønskes og
hvordan den gribes an.

4.

15 min.
Som udgangspunkt gælder vores principper for alle eleverne.
Der skal være opmærksom på de tilfælde, hvor det er vigtigt at
få påpeget særlig opmærksom omkring styrkeklasserne.

10 min.
Ny børne- og unge
politik

Status på arbejdet med
daginstitutionerne.
Ønske om en baseline
drøftes i bestyrelsen

Der er møde med ny konsulent Lene Rasmussen fredag den 24.
maj, som vi håber vil være med til at faciliteter processen med
bestyrelserne i daginstitutionerne og bestyrelsen på skolerne.
Der arbejdes på at arbejdsgruppen af forældre får etableret et
møde først i det nye skoleår.

Der skal arbejdes med en baseline, som også skal defineres i
samarbede med bestyrelsen. Denne kunne tage udgangspunkt i
den trivselsundersøgelse, som forestår pt.
Der afventes en udmelding fra arbejdsgruppen.

5.

5 min.
Budget opfølgning på
2019

Budgetopfølgning
forventes at tages til
efterretning

6.

10 min.
Kort orientering fra
skolerne

NBS: for mange uafklarede forhold,
Søn: mangler afklaring på forhold omkring sprogklasserne.
RK: det går efter planen
Der er opmærksomhed fra bestyrelsen. Det bør overvejes, om
der efter maj statusopfølgningen, skal rettes henvendelse til
forvaltningen.
RK: Snak om kost. Kostpolitik tages med som punkt på næste
møde.
NBS: Oplæg af sportsklassekoordinator omkring arbejdet
profilen

Orientering

Søn: Ikke noget til fælles drøftelse.
7.

5 min.
Børne- og
ungepolitikken

8.

Eventuelt

Drøftelse af forslag til
proces

Er drøftet tidligere.

5 min

Princip om skolehjemsamarbejde tages op efter sommerferien
Mødefastsættelser i kommende skoleår. Mødestruktur

